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REGLEMENTSÄNDRINGAR 2021 

 
Rött överstruket = borttagen text 

Gulmarkerat = förändrad/ny text 

 

 
4 § andra stycket (sid 21) 

Sedan ordningsföljd och tider fastställts och bandomaren avgivit rapport enligt 6 § fjärde stycket, ska 

måldomarens beslut anges på resultatlistan. Sådant beslut kan inte ändras och kan inte överklagas. 

 

10 § tredje stycket (sid 26 första stycket) 

Sällskap ska för varje år till ST anmäla vem som upprätthåller befattningen som sportchef, 

propositionsskrivare och handicaper. Varje region ska varje år till ST anmäla vem som upprätthåller 

befattningen som regionsportchef. 

 

16 § andra stycket (sid 29) 

Följande åldersgränser gäller: 

- 2-14-åriga varmblodiga hingstar och valacker (monté 4-14 år) 

 

44 § nytt nionde stycke (sid 45 sista stycke före tillämpningsanvisningar) 

All form av teknisk kommunikationsutrustning under lopp är förbjuden. 

 

45 § ny femte strecksats under tillämpningsanvisningar (sid 47) 

- Tränare ska lämna uppgifter om vilken sulky (vanlig eller amerikansk) hästarna ska tävla i 

senast 15 minuter före första loppets start. Tränare som anmält amerikansk sulky har rätt att 

ändra till vanlig sulky fram till defilering. 

 

53 § första stycket (sid 53) 

Antalet startande ekipage vid autostart är maximerat till femton tolv (ST kan medge att antalet 

startande ekipage är maximerat till femton). 

 

 

57 § tredje strecksatsen tillämpningsanvisningar (sid 60) 

- Med begreppet vinna fördel av otillåten gångart, avses att ekipage härigenom vinner fart 

och/eller position eller att det trots den otillåtna gångarten kan hålla både fart och position. 

 

60 § fjärde stycket (sid 63) 

Vid misstänkt fall av överdrivet bruk av spö ska banveterinären under tävlingsdagen undersöka aktuell 

häst. 

Om påföljd utdömts för felaktigt bruk av körspö ska aktuell häst undersökas av funktionär. Om 

märken påträffas, vilka kan kopplas till bruket av körspö, ska banveterinären uppmanas att undersöka 

hästen. 

 
60 § sjunde stycket (sid 63) 

Felaktig drivning i kvalificerings- och premielopp innebär att ekipaget ej godkänns. 

Om påföljd utdömts för felaktigt bruk av körspö eller övrig felaktig drivning i kvalificerings- och 

premielopp ska ekipaget ej godkännas. 
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67 § tredje stycket (sid 68 tredje stycket) 

Hästar som inkommer på en totaltid mer än 20 sekunder efter vinnaren ska distanseras. Detta gäller 

dock inte i lopp som enligt propositionen är förbehållna enbart 2-åriga varmblod eller 3-åriga 

kallblodiga hästar. Distanseringsreglerna gäller inte heller för häst som inkommer på plats i 

totalisatorspelet. 

 
 
 
 


